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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 15. november 2016 
 
ZAPISNIK 20. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 15.11.2016 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 18.15 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Rado Trifkovič, Mojca Tovornik, Liljana Majer in 
Brane Hrovat. 
Ostali prisotni: Gregor Novak. 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje predsedstva ZOSS 

3. Sodniška oprema 

4. Izvršba OK Kurent 

5. Razno 

 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb.  
 
 
Sklep 20/1: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje predlagani dnevni red. 
 
 
 
Ad. 2) 
Člani predsedstva ZOSS so pregledali sklepe 19. seje predsedstva ZOSS in ugotovili, da 
sklep 19/5 (Sklep 19/5: Predsednica ZOSS mora sklicati sestanek vseh sodnikov odbojke na mivki, na katerem se morajo 

pogovoriti o formiranju Komisije za odbojko na mivki, seminarjih, testiranjih in vsem v zvezi z odbojko na mivki. Na sestanku se 

mora formirati Komisija za odbojko na mivki, ki bo do redne letne skupščine ZOSS začasna.) še ni bil realiziran in mora 
biti v mesecu decembru. Ob tem je predsednica ZOSS povedala, da je prejela mnenje SK 
ZOSS, ki meni, da mora imeti odbojka na mivki samostojno komisijo, ki bo delovala za 
sodnike odbojke na mivki. 
Ravno tako še ni bil realiziran sklep 19/8 (Sklep 19/8: Sekretar ZOSS mora na DOS-e poslati obvestilo, da 

posredujejo kandidate, ki so primerni, da bi lahko na Svetovnem prvenstvu, ki bo v organizaciji OZS, lahko opravljali delo linijskih 

sodnikov.). Sekretar ZOSS mora do konca leta 2016 od DOS-ov pridobiti informacije o 
kandidatih, ki bi lahko opravljali naloge linijskega sodnika na svetovnem prvenstvu, ki bo 
organizirano v Sloveniji. 
 
 
Sklep 20/2: Člani predsedstva ZOSS soglasno potrjujejo zapisnik 19. seje predsedstva 
ZOSS z zgornjimi dopolnitvami. 
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Ad. 3) 
Prisotni na seji so pregledali vseh sedem ponudb za novega dobavitelja sodniške opreme, ki 
smo jih prejeli na ZOSS.. Ponudbe so vabljeni na sejo predsedstva ZOSS prejeli tudi v 
gradivu. Člani predsedstva ZOSS so po pregledanih ponudbah mnenja, da dva dobavitelja 
na izpolnjujeta minimalnih pogojev in imata tudi previsoko ceno. Z ostalimi petimi ponudniki 
mora sekretar ZOSS opraviti sestanek in pridobiti konkretne vzorce, ki jih bosta nato s 
predsednico ZOSS skupaj pregledala in najbolj primerne po kakovosti in ceni predstavila 
prisotnim na seji predsedstva ZOSS, ki bo v mesecu decembru. Na 21. seji predsedstva 
ZOSS naj bi se člani tudi dokončno dogovorili, kdo so primerni kandidati s katerimi bi ZOSS 
lahko podpisala pogodbo o dobavi sodniških uniform. Po ožjem izboru se bo pred podpisom 
pogodbe potrebno s potencialnimi dobavitelji dogovoriti še o plačilnih pogojih, dobavnih 
rokih, končni ceni in času zagotavljanja sodniške opreme. Člani predsedstva so tudi mnenja, 
da bi obdržali barvo hlač in majic tako kot do sedaj (svetlo modre majice in temno modre 
hlače). 
 
 
Sklep 20/3: Sekretar ZOSS se mora sestati z vsemi potencialnimi dobavitelji in 
pridobiti vzorce sodniških uniform (majic in hlač). 
 
Sklep 20/4: Sekretar ZOSS mora pripraviti tabelo z vsemi cenami (vključno z DDV) in 
jo kot gradivo poslati za naslednjo sejo predsedstva ZOSS. 
 
 
 
Ad. 4) 
Na ZOSS smo prejeli prošnjo gospoda Martina Kureša za odpis dolga do OK Kurent, Ciril 
Metodov drevored 17, Ptuj, ki je nastal do ZOSS leta 2009, 2010 in 2011 v skupni višini 
590,75 eur. ZOSS je leta 2011 izdal izvršbo zoper dolžnika OK Kurent. Izvršba je dne 
26.7.2011 postala pravnomočna in dne 13.9.2011 izvršljiva. Dne 29.5.2014 smo na ZOSS 
prejeli sklep Okrajnega sodišča na Ptuju, da se izvršba na računu OK Kurent pri organizaciji 
za plačilni promet ustavi, ker je dolžnik (OK Kurent) zaprl transakcijski račun. ZOSS je 
večkrat pozval zastopnika OK Kurent gospoda Martina Kureša, da zapadli dolg poravna, 
vendar se to ni zgodilo. V prošnji za odpis dolga gospod Kureš navaja nizke prihodke zaradi 
invalidske upokojitve.  
 
 
Sklep 20/5: Člani predsedstva ZOSS so pregledali predlog za odpis dolga OK Kurent 
oziroma zakonitega zastopnika gospoda Martina Kureša. Dolg OK Kurent, ki je do 
ZOSS nastal v letih 2009, 2010 in 2011 v višini 590,75 evrov se odpiše. Sekretar ZOSS 
mora o tem obvestiti gospoda Kureša ter računovodstvo ZOSS. 
 
 
 
Ad. 5) 
Predsednica ZOSS je prisotnim povedala, da se je ZOSS prijavil na razpis Fundacije za 
šport. Na razpis smo se prijavili za prevod Uradnih Pravil odbojkarske igre ter prevod Knjige 
primerov. Prevod se opravi, ko bodo Uradna Pravila odbojkarske igre ter Knjiga primerov 
posodobljeni.  
 
Predsednica je članom predsedstva tudi povedala, da bo ZOSS v naslednjem letu oddala 
vlogo za pridobitev statusa društva v javnem interesu.  
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Sekretar ZOSS je prisotnim povedal, da smo na ZOSS prejeli zahvalno pismo dečka, ki je iz 
sredstev, ki jih je ZOSS namenil projektu Botrstvo, prejemal mesečno denarno pomoč. Pri 
zbiranju sredstev, ki smo jih namenili projektu Botrstvo je sodelovalo kar nekaj sodnikov in 
delegatov kontrolorjev, ki so se odrekli višini enega nadomestila za sojenje. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 19:15 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica  ZOSS 
Gregor Novak         Jana Prešeren 

 
 


